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Zestawienie decyzji oraz zakresu prac inwestycyjnych ppoż do wykonania                                          

w poszczególnych budynkach 
 

L.p. 
 

Nr Decyzji 
Data 

wydania 
Decyzji 

Nr 

Pawilonu 
Nazwa zadania 

1   2 3 

 

1 

 

MK-0231/18/07/MZ                           
MOK.0231.95.11.MZ  

 

18.01.2007 
20.07.2011  

 

Pawilon II 

 

1. Wydzielenie piwnic stropami i ścianami 
o klasie ogniowej REI 60 oraz zamknięcie 
drzwiami o odporności ogniowej EI 30 
wejść z klatek schodowych do piwnic 
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MK-0231/19/07/MZ 
MOK.0231.98.11.MZ    

18.01.2007   
20.07.2011  
 

 
 

Pawilon III 

1. Wydzielenie piwnic stropami i ścianami 
o klasie odporności ogniowej REI 60 
2. Zamknięcie klatki schodowej 
prowadzącej na strych drzwiami o 
odporności ogniowej EI 30. 
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MK-0231/20/07/MZ 
MOK.0231.99.11.MZ  

18.01.2007   
20.07.2011  

 
 
 

 
 
 

Pawilon IV 

1. Wyposażenie klatek schodowych w 
urządzenia zapobiegające zadymieniu lub 
służące do usuwania dymu. 
2. zamknięcie drzwiami o odporności 
ogniowej EI30 wyjścia z klatek 
schodowych do piwnicy. 
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MK-0231/21/07/MZ 
MOK.0231.100.11.MZ  

18.01.2007   
20.07.2011  

 
 
 

 
 
 

Pawilon VI 

1. Wyposażenie klatek schodowych w 
urządzenia zapobiegające zadymieniu lub 
służące do usuwania dymu. 
2. Zamknięcie drzwiami o odporności 
ogniowej EI30 wyjścia z klatek 
schodowych do piwnic. 
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MK-0231/24/07/MZ    
MOK.0231.103.11.MZ  

 

18.01.2007   
20.07.2011  

 
 
 
 

 
 
 
 

Pawilon XI 

1. Wyposażenie klatki schodowej w 
urządzenia zapobiegające zadymieniu lub 
służące do usuwania dymu. 
2. Zamknięcie drzwiami o odporności 
ogniowej EI30 wyjścia z klatki schodowej 
do piwnicy 
3. Zamknięcie klatki schodowej drzwiami 
o odporności ogniowej EI30 
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    MK-0231/25/07/MZ 
MOK.0231.104.11.MZ   

18.01.2007   
20.07.2011  

 
 
 
 

 
 
 

Pawilon XIa 
(XIII) 

1. Wyposażenie klatki schodowej w 
urządzenia zapobiegające zadymieniu lub 
służące do usuwania dymu. 
2. Zamknięcie drzwiami o odporności 
ogniowej EI30 wyjścia z klatki schodowej 
do piwnicy 
3. Zamknięcie klatki schodowej drzwiami 
o odporności ogniowej EI30. 
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MK-0231/29/07/MZ 
MOK.0231.108.11.MZ 

 

18.01.2007   
20.07.2011  

 
 

 
 
 

Pawilon 
XVII 

1. Wyposażenie klatki schodowej w 
urządzenia zapobiegające zadymieniu lub 
służące do usuwania dymu. 
2. Zamknięcie drzwiami klatki schodowej 
o odporności ogniowej EI30 wejścia a 
klatki schodowej do piwnicy 

8 

MK-0231/30/07/MZ 
MOK.0231.109.11.MZ 

18.01.2007    
20.07.2011  

 
 
 
 

 
 
 

Pawilon XIX 

1. Zamknięcie drzwiami i wyposażenie 
klatki schodowej w urządzenia 
zapobiegające zadymieniu.                                                                         
2. Zamknięcie drzwiami EI30 wejścia z 
klatki schodowej  do piwnicy.     
3. Zamknięcie klatki schodowej 
prowadzącej na strych drzwiami o 
odporności ogniowej EI 30 

 

 


